
 
 
 
Referat fra styremøte nr. 6 – 30. juni 2021 kl 20:00 – 21:00.  
 

Til stede: 
 

Nils Veslegard, Per Olaf Stampe, Anne Hege Bjørndalen, Gaute Mjøen, , 
Kristoffer Staff, Halvor Tjøntveit og Bjørn Winsvold - alle på MS Teams. 

Forfall: Charlotte Fjell-Andersen 
Møteleder: Nils Veslegard 
Referent: Gaute Mjøen / Bjørn Winsvold 

 
Sak 1: Bødalen Idrettsforening - endring av skiskytterkrets 
 
Bødalen har vedtatt at de skal melde seg ut av BSSK og inn i Oslo og Akershus Skiskytterkrets. 
Nils sjekker med Vegard at alt er OK mhp utmeldingen. Ihht til nye regler er det forbundet som skal 
bestemmer dette. 
 
Nils sender svar til Bødalen om at det er forbundet som svarer ihht ny lovnorm. 
 
 
Sak 2: Status samlinger 
 
13-15 august på Geilo. 13-16 år 
Trenger kontaktperson for å finne overnatting osv. Nils sjekker  
Halvor sjekker med trenere. Bør ha 4 trenere.  
 
3-5 september er mot samling på Geilo 15-16 år 
Nils sjekker om kontaktperson for å få tilbud på overnatting til dette. 
 
24-26 september på Simostranda 
Anne Hege har booket Eikvang. 
Må vurdere om vi skal dele på to steder basert på hvor mange som kommer på. Beslutter dette etter 
at man ser hvor mange som melder seg på samlingen på Geilo og kapasiteten på Eikvang. 
	
15-17 oktober Mot samling på Lampeland. Grendehuset evt. Lampeland Hotell 
(15-16 år). 
Vurderer 13-14 år samme helga. Kristoffer sjekker med Hønefoss. Ca 500,- per utøver ca 30 utøvere. 
 
Halvor legger ut de datoene på BSSK 13-16 siden. 
 
 
Sak 3: Rulleskirenn 
Ikke meldt noen interese for dette fra noen klubber.  
Det blir rulleskirenn i Karidalen/Østre Toten og på Grønkjær/Notodden (LM-Øst). 
Kretsen gjør ikke noe mer med dette da. 



 
 
Eventuelt 
Simostranda.  Ønsker å dele på rennet før jul med Svene. 
Gaute sjekker med Svene/Bever'n 
 
Anlegg: 
Bjørn kontakter Pål Thomassen i Viken idrettskrets for å invitere ham til et styremøte og fortelle om 
prosessen i Leirdalen/Lier. Christian Gedde-Dahl fra NSSF ville gjerne være med på møte. Satser på 
neste styremøte 18. August. 
 
Per Olaf sjekker med Egil i Øvre Eiker om status på anlegg og mulighet for skiskyting. 
Per Olaf sjekker også med Konnerud og status der oppe på skiskytteranlegg.  
 
Lisens – viktig at alle 13-16 har betalt lisens. Bjørn legger ut info om dette på Facebook. 
 
Vi minner om vedtaket fra Kretstinget om at alle klubber skal stille med personer til valgkomite og 
melde dette inn til styret. 
 
Neste møte: 18. august kl. 20.00 


